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1. Smaragdgröna parker 3:19

2. Sprickor 2:36

3. Hiro 2:45

4. Arkitekten 2:53

5. Billy 2:49

6. Varför får jag en känsla av att allt som   
 händer, händer när jag inte är där? 3:34

7. Bokslut 4:01

8. Du känner mig för väl, farväl 5:04



SMARAGDGRÖNA PARKER

Det ligger en kvinna på en trasig filt

Hon har legat stilla hela natten

Pildammsparken är lugn och tyst och stilla

Allting skapar sin egen atmosfär

Smaragdgröna parker i min stad

Musik som gör mig glad

Du gör mig glad

Mamman sa: ”Vad var det jag sa” 

Som om det skulle ge nån tröst

Telefonen ringer hjälplöst till sista signalen 

När grannen tankspritt låser sin dörr

Smaragdgröna parker i min stad

Musik som gör mig glad

Du gör mig glad 

SPRICKOR 

Du är sten

hård men len

Jag lägger kinden mot din hud

Du är sten 

hård men len

Ingen tar sig in till dig

Sprickor 

I ditt skal, finns inga brister

I ditt skal, finns inga fel

Du är rädd

För att bli sedd 

Du stänger skalet runt om dig

Du är salt

sträv och kall 

min tunga leker överallt

Sprickor 

I ditt skal, finns inga brister

I ditt skal, finns inga fel

HIRO

Jag räcker inte till

Jag kommer inte dit jag vill

Jag räcker inte till

För här står tiden still

Jag kan inte ställa krav på dig

Jag kan inte räcka till för dig

Men jag finns här om du vill

Nu dras snaran åt

Snart räcker inte förlåt

Har gjort för många brott

Mot lagar jag inte förstått

Jag kan inte ställa krav...

Du läser mina drag

Du vet var jag är svag

Ett evighetsparti

Som slutar i 

Jag kan inte ställa krav...

ARKITEKTEN

Jag har en ritning

Jag bygger ett slott

Jag gjuter grunden

I betong

Och jag ser att du ler mot mig

Jag gör vad jag kan 

det är min lott

Jag reser väggar 

i vitt och grått

Och jag ser att du ler mot mig

Du köper möbler

som passar in

de brinner bra nu

med bensin

Och jag ser att du ler mot mig

BILLY

Nån sa: ”Det spelar ingen roll, 

för alla vägar bär till Rom”

Vi ligger back

Du ligger plus

När vi var yngre var jag här

På en Sultan i ett cafè

Det flyter på 

Du följer med

Jag får poäng när jag är snäll



Men jag ger inget av mig själv

Nån sa: ”Det spelar ingen roll, 

för alla vägar bär till Rom”

När vi var yngre var jag här

Nu är jag inget av mig själv

Vi ställer oss i kön

Vi väntar in vår tur

VARFÖR FÅR JAG EN KÄNSLA AV 

ATT ALLT SOM HÄNDER, 

HÄNDER NÄR JAG INTE ÄR DÄR?

Vad hittade ni på i går?

Var det lugnt? 

Vi satt hemma med en film

somnade vid midnatt ungefär

Jaså ni har varit på fest utan mig.

Vilka var där, ungefär hur länge var ni där?

Till klockan ett? Det låter fett

Varför får jag en känsla av att allt som händer,

händer när jag inte är där?

Var det nån som blev för full,

som ramla omkull?

Vad hände sen?

Jaså, Magnus hade gjort en musiktävling

Det slutade på cafet igen

Det känns igen 

Varför får jag en känsla av att allt som händer,

händer när jag inte är där

Vad är det som händer?

Vi såg en film, som var svart-vit och grå

Han var tyst och klippte hår

Ett substitut för något annat

Varför får jag en känsla av att allt som händer,

händer när jag inte är där

BOKSLUT

Allt som du säger

Allt som du gör

Förs in på kontot

Sida upp och sida ner

Jag får en summa
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Du ett besked

Du låter orden smälta in

Ett bokslut, ett avslut och en start

Du håller måttet

Du är dig lik

Du ger dig aldrig

Jag står bredvid

Bara du kan nå mig

Bara du vet hur

Bara du kan vända på en trend

Ett bokslut, ett avslut och en start

Jag är förlorad

Jag är förbytt

Allt som jag alltid har känt till

är förbytt

När jag håller andan

Bestämmer jag själv

Då jag har kontrollen över mitt liv

i min mun

Ett bokslut, ett avslut och en start

Allt som du säger

Allt som du gör

Du ger dig aldrig

Du känner mig för väl – farväl

När jag rymmer är du kvar

Om jag brinner är du sval

Du säger ingenting till mig

Du visar ingenting för mig

Jag har frågor 

Du har svar

Du är min Kaba

Jag går runt dig

Men du säger ingenting till mig

Du visar ingenting för mig

Men när jag blundar så förstår 

jag dig

Och när du blundar så förstår 

du mig

När jag vaknar finns du kvar

hos mig

Jag kan trycka på en punkt

och jag förstår när jag gått för långt

Jag känner dig så väl, farväl

Du känner mig så väl, farväl

Men när jag blundar så förstår 

jag dig

Och när du blundar så förstår 

du mig

När jag vaknar finns du kvar

hos mig
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 händer, händer när jag inte är där? 3:34
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